
Szecessziós és népies kerámiák 

 

Az elmúlt hetekben – hónapokban az Európai Unióba történt belépésünk 

kapcsán sok szó esett az öreg kontinenshez, annak nyugati feléhez fűződő 

viszonyunkról, a kölcsönös hatásokról. Az utóbbi témakörhöz kapcsolódóan jól 

tudjuk, hogy a nagy európai stílusáramlatok a magyar népművészetre is mély 

hatást gyakoroltak. Sokan megírták már, hogy különösen a virágdíszes 

reneszánsz, a burjánzó barokk és a nemes egyszerűségű klasszicizmus 

éreztette befolyását falvaink, kisvárosaink kultúrájában. Viszonylag 

kevesebbszer történt említés a XIX-XX. század fordulóján jelentkező és saját 

korában a polgárság körében elsöprő sikert arató szecesszióról. Talán azért 

történt így, mert a népművészetre valóban kevésbé hathatott, mint a korábbi 

stílusok. Hiszen a hagyományos népművészet ekkor már utolsó időszakát 

élte. 

 

Az alábbiakban néhány olyan kerámia tárgyról esik szó, mely dekorációjában 

a szecesszió hatását viseli magán, s bár gyárban készült, mégis a parasztság 

életének részévé vált, mondhatni bekerült a magyar népi lakáskultúrába. 

 

A szecesszió formai sajátosságai közé a megnyúlt, légies figurák, a szépség 

keresése, a felületet betöltő, kacskaringós, hajladozó növényi díszítmények, a 

szimbolikus, allegorikus témák, a keleti eredetű, hatású ornamensek tartoztak. 

A szecesszió korában az iparművészet is felvirágzott. Magyarországon ennek 

ékes példája volt a pécsi Zsolnay kerámiagyár Európában is magasan jegyzett 

művészi tevékenysége. A Zsolnay kerámiákon szinte egyidejűleg érezhető a 

dunántúli népi, paraszti hagyomány, a keleti, illetőleg iszlám-perzsa művészet 

befolyása és a szecesszió hatása. Jellemző, hogy Zsolnay Teréz már 1870 

körül gyűjtötte az ismert fazekas központok, Siklós, Mohács, Óbánya tárgyait, 

melyek forma és díszítmény terén mintául szolgáltak. Ugyancsak helyet 

kaptak a család gyűjteményében – mint Kovács Orsolya írja – a közel-keleti 
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utazások során vásárolt csempék és más kerámiák, melyek a lerajzolt japán 

munkákkal együtt a motívumvilágot befolyásolták. 

 

A Zsolnay gyár sikere, magas művészi színvonala több magyarországi 

kerámiagyárra is hatást gyakorolt. A dunántúli manufaktúrák közül 

mindenekelőtt a városlődire, mely több mint 100 éves működés után 1950-ben 

zárta be kapuit. Városlődön csak kezdetben kísérleteztek porcelánnal, azután 

azonban kőedényt gyártottak. A városlődi gyár nem csak hosszú 

működésével emelkedett ki a dunántúli manufaktúrák csoportjából, hanem 

azzal is, hogy nagy számban, jó színvonalon állított elő népies, azaz 

magyaros kőedényeket. Ezek a parasztszobák, -konyhák falára kerültek. A 

XIX. század végétől a szecessziós síkdíszítmények is megjelentek 

Városlődön. A szecessziós dísztárgyak pedig a városi – polgári otthonokat 

ékesítették. 

 

Bizonyos átmenetek is akadtak. Bizonyítja ezt, hogy az 1970-es évek végén a 

lebontás előtt álló Székesfehérvár – Palotavárosban, a Selyem utcában, az 

egyik öreg házban vagy húsz színpompás szecessziós dísztányért pillantottam 

meg a falra akasztva. Tulajdonosuk, egy idősödő asszony joggal 

büszkélkedett a kerámiákkal. Az Osztrák-Magyar Monarchia idejének, az 1900 

körüli időszaknak míves, magas művészi színvonalú, nagy technikai tudással 

előállított darabjait lehetett látni. A városlődi keménycserép tányérok a 

viszonylag szerény lakás ékességét jelentették. A díszítmény a magyaros 

szecesszió jellegzetességeit hordozta. Aszimmetrikus elrendezéssel három 

szép virágot láthattunk kacskaringós indákkal, sarlós levelekkel. A tányér 

dekorjának, azaz díszítményének több változata is készült Városlődön. Az 

eltérés vagy a színárnyalatban vagy a vonalvezetésben mutatkozott. Az 

biztos, hogy idővel ez a díszítmény jellegzetesen városlődivé vált. A korábbi 

sikerekre tekintettel még a két világháború közt is elővették, alkalmazták. 

Megjelent a legkülönbözőbb formákon: kulacson, pereckulacson, vázán, 

teáscsészén, kávésfindzsán, kávékiöntőn, bokályon, kancsón, kaspón 
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egyaránt. Joggal feltételezhetjük, hogy ezek a tárgyak vidám színeikkel főleg a 

polgári lakásokat élénkítették, ott kerültek használatba. 

Igen nagy a valószínűsége, hogy a mintát a Zsolnay gyártól vették át. Nem 

ütközött ez akkoriban semmiféle, a szerzői jog által támasztott akadályba. 

Mindenekelőtt egy-egy ügyesebb festő, jó szem és némi fantázia kellett hozzá. 

Aztán lehetett utánozni. 

 

Első látásra úgy tűnik, a szakirodalom joggal állítja, hogy a szecesszió 

Városlődön kívül említésre méltó stílusnyomot csak Hollóházán hagyott. Még 

a nagyhírű bélapátfalvi manufaktúrában is ismeretlen maradt az ilyetén 

díszítmény. 

 

A valóság azonban kicsit bonyolultabb, illetve árnyaltabb. Egyrészt a 

magyaros, a keleties és a szecessziós vonások ugyanis összefonódnak. 

Szétválaszthatatlanul együtt jelennek meg. Másrészt az említett városlődi, 

magyaros szecessziós díszítményeknek egyszerűbb, népi változatai is 

előkerültek. Mégpedig Hollóházáról, Bélapátfalváról és Telkibányáról, tehát az 

Északi-középhegység ismert manufaktúráiból. A díszítmény ezeken a 

tányérokon már szimmetrikus, szecessziós előképükhöz képest 

leegyszerűsített. A virág nem olyan merészen nyíló, a levelek egyenesebbek, 

nem annyira burjánzóak. Talán nem véletlen, hogy egyesek sásosnak 

nevezik a tányérok díszítményét. 

 

Alapos az okunk feltételezni, hogy az egyszerűbb, a paraszti tányérokra 

rákerülő dekor városlődi példa nyomán terjedt el. Ám a Zsolnay kerámia 

közvetlen hatását sem zárhatjuk ki. De legalább az eredetet ott kell keresni! 

Katona Imre írja, hogy a Zsolnay gyár hatása sokfelé érvényesült. Az 

igényesebb magyar kőedény gyárakat Zsolnayék sikere versenyre inspirálta. 

Jellemző, hogy Hollóházán Zsolnayék törökös díszítményeit a polgárság 

igényeinek megfelelően arany színnel készítették, kiemelve ünnepi jellegüket. 

De korábban készítettek aranyozás nélkül is. Veres László pedig azt említi, 
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hogy a parasztedényeken a Zsolnay hatást tükröző díszítmények közül a török 

körték között szimmetrikus elrendezésű szegfűk és sarlós levelek gazdag 

mintázata jelent meg. 

 

A bemutatott néhány tárgy ékesen bizonyítja, hogy egy-egy darabon nem csak 

többféle stílus, hagyomány van egyidejűleg jelen, hanem az egymástól távoli 

magyar kerámiagyárak tevékenysége is találkozott bizonyos pontokon. 

 

        Gelencsér József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A városlődi magyaros szecessziós tányér 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Telkibányán készült paraszttányér 

 


